INTENCJE MSZALNE 16.01 – 23.01.2022r.

Niedziela
16.01.
Dzień
św. Jana Pawła II

7.30

+ Anna KĘDZIERSKA (od wnuka Grzegorza z żoną)

9.00

+ Grażyna PAZIK greg.16

10.30

Dziękczynna za miniony rok z prośbą o bł. Boże i opiekę
MBNP w nowym roku dla mieszkańców os. ARDOM.

12.00

18.00

Za Parafian. Dobroczyńców
O Boże bł. w Nowym Roku dla mieszkańców
ul. Łupaszki i ul. Brzezińskiego
+ Franciszek i Janina WALIGÓRA

7.00

+ Natalia KUBIAK (od sąsiadów z ul. Na Nowinach

16.00

+ Grażyna PAZIK greg.17

7.00

+ Natalia KUBIAK (od sąsiadów z ul. Na Nowinach

16.00

+ Grażyna PAZIK greg.18

7.00

+ Grażyna PAZIK greg.19

16.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Natalia KUBIAK (od mieszkańców rej. ul. Balickiej

16.00

+ Grażyna PAZIK greg.20

16.30

Poniedziałek
17.01.
Wtorek
18.01.
Środa
19.01.
Czwartek
20.01.
Piątek
21.01.
Sobota
22.01.

7.00

i Długoszowskiego)

i Godlewskiego)

+ Natalia KUBIAK (od sąsiadów z ul. Na Nowinach
i Długoszowskiego)

16.00

+ Grażyna PAZIK greg.21

7.00

+ Grażyna PAZIK greg.21

18.00

+ Andrzej Lisewski i rodzice

7.30

+ Grażyna PAZIK greg.23
+ Ks. Jan RAJDA (od mieszkańców os. ARDOM

9.00
Niedziela
23.01.

i Długoszowskiego)

10.30
12.00
16.30
18.00

z ul. Balickiej)

Dziękczynna w 18 r. urodzin Kacpra z prośba o bł. Boże
i opiekę MBNP na dalsze lata życia

Za Parafian. Sakrament Chrztu
O Boże bł. w Nowym Roku dla mieszkańców
ul. Balickiej, ul. Przy Młynówce i ul. Spiczakowej
+ Natalia KUBIAK (od Doroty Sikora)
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Słowo Boże
1 czytanie (Iz 62, 1-5)

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej
sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas
narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą cię nowym
imieniem, które usta Pana określą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim
diademem w dłoni twego Boga. Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona", o krainie twej
już nie powiedzą "Spustoszona". Raczej cię nazwą "Moje w niej upodobanie", a krainę
twoją – "Poślubiona". Albowiem spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. Bo jak
młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli
się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.
2 czytanie (1 Kor 12, 4-11)

Bracia: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden
Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.
Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar
mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu
jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha,
innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu
dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden
i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
Ewangelia (J 2, 1-11)

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele
także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: "Nie
mają wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy
jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych
do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus
rzekł do sług: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do
nich: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Ci więc zanieśli. Gdy zaś
starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono
pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział
do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze.
Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie
Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Komentarz do Ewangelii
Kontemplując scenę opisaną przez Jana, będę towarzyszył Jezusowi, który opuszcza
dom rodzinny i rozpoczyna swoją misję wśród ludzi. Razem z Jezusem i Maryją chcę
uczestniczyć w wydarzeniu w Kanie Galilejskiej. Wejdę w atmosferę wesela (ww. 1-2).
Popatrzę na zatroskanie Maryi z powodu braku wina i posłucham, jak rozmawia
z Synem. Maryja potrafi zwykłe wydarzenia życia odnosić do Jezusa. Rozmawia z Nim
o codziennych sprawach, z wiarą prosi o pomoc (ww. 3-4).
Co mogę powiedzieć o przeżywaniu mojej codzienności z Jezusem? Czy zapraszam
Go w moje codzienne „wesela” i troski? Czy radzę się i pytam Go o zdanie w chwilach
wyborów i bezradności?
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (w. 5). Jakie uczucia wywołują we mnie
słowa Maryi? Czy stać mnie w tej chwili na spełnienie wszystkiego, czego zapragnąłby ode
mnie Jezus?
Powiem szczerze Jezusowi o moich oporach wewnętrznych, które utrudniają mi
przyjmowanie na co dzień Jego woli. Czego dotyczą moje opory? Zwierzę się z nich także
Maryi i poproszę, by pomogła mi je pokonywać. Będę w sercu wzywał: „Maryjo, pomóż mi
ufać Jezusowi tak jak Ty”. (ks. Krzysztof Wons)
PEREGRYNACJA IKONY ŚWIĘTEJ RODZINY
W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
26 grudnia 2021 roku, czyli w niedzielę Świętej Rodziny z Nazaretu, rozpoczęła się
peregrynacja Ikony Świętej Rodziny w naszej archidiecezji. Peregrynacja to przede
wszystkim okazja do wspólnej modlitwy za rodziny i małżeństwa w parafiach wszystkich
dekanatów. Jej centralnym punktem jest wieczorna Eucharystia i modlitwa przy ikonie
w pierwszym dniu peregrynacji w parafii, podczas której pragniemy dziękować
za sakrament małżeństwa i dar życia rodzinnego. Niech dla wszystkich rodzin, jak zachęca
nas Arcybiskup Marek Jędraszewski, „będzie to czas modlitwy, czuwania i zatroskania, aby
wszystkie one były coraz bardziej Bogiem silne”.
Ikona Św. Rodziny powstała w pracowni Św. Łukasza w Krakowie, działającej przy
Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia na wzór ikony
namalowanej przez Lię Galdiolo, poświęconej przez św. Jana Pawła II w 1994 roku. Ikona
ta chce unaocznić to, co niewidzialne za pomocą tego, co widzialne.
Ikona zawsze wyraża prawdę objawioną i nie mówi się o malowaniu ikony,
ale o „pisaniu” ikony, bo to więcej niż obraz, to modlitwa wyrażona kolorami i odmawiana
oczami. W ten sposób zanurzamy się jak kropla wody w oceanie nieustannej modlitwy
Kościoła, którego liturgia płonie jak niegasnący płomień. Modlić się przed ikoną
to kontemplować gwiazdę w liturgicznym uniesieniu i wyrazić chwałę Bogu Ojcu głosem
nieba i ziemi, „które są pełne chwały Bożej” (Iz 6,3).
Inspiracją do powstania Ikony Św. Rodziny jest pragnienie przywrócenia rodzinnej
instytucji małżeństwa wartości sakramentalnej i teologicznej, która w tym okresie
przeżywa szczególnie głęboki kryzys. (peregrynacjaikony.pl)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ZWYKŁA
16.01.2022
- Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony
kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić i udzielił siły
do wypełnienia poznanych obowiązków (kolekta mszalna).
- Z racji 16. dnia miesiąca pamiętajmy w modlitwach o wstawiennictwie św. Jana Pawła II.
O godz. 19.00 spotkanie wspólnoty Bliżej Boga.
- Przypominamy, że w styczniu Msze św., od poniedziałku do piątku są odprawiane
o godz. 16.00. Kancelaria czynna po Mszy św.
- We wtorek po Mszy św. wieczornej wspólny różaniec. W środę zapraszamy na Nowennę
do MBNP.
- W styczniu, w niedzielę dodatkowa Msza św. o godz. 16.30 za mieszkańców naszej parafii
w ramach modlitwy i błogosławieństwa kolędowego. Dzisiaj zostali zaproszeni mieszkańcy
z ul. Łupaszki i ul. Brzezińskiego za tydzień zapraszamy parafian z ul. Balickiej, ul. Przy
Młynówce i ul. Spiczakowej. Dziękujemy za ofiary kolędowe składane podczas tych mszy.
Dziękujemy również za ofiary dla ministrantów i lektorów składane do przygotowanych
skarbonek pod chórem.
- Bóg zapłać za dzisiejszą składkę inwestycyjną z racji III niedzieli miesiąca.
- Jutro, 17 stycznia, obchodzony jest Dzień Judaizmu.
- Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan.
- W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę, 22 stycznia – Dzień
Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków
i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia
wiecznego.
- Za tydzień trzecia niedziela zwykła, z ustanowienia papieża Franciszka będzie przeżywana
jak Niedziela Słowa Bożego.
- W tym tygodniu patronują nam:
- poniedziałek, 17 stycznia – Święty Antoni (III/IV w.)
- środa, 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)
- piątek, 21 stycznia – Święta Agnieszka (III/IV w.)
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości
Boga i Jego mocy w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej.
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